
Ważna informacja prawna od sądu United States District Court for the Southern District of New York  
(Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku)

Jeśli uprzednio nabyli Państwo lub w inny sposób pozyskali określone 
papiery wartościowe Petrobras, mogą Państwo otrzymać środki 

pieniężne z tytułu ugody w ramach pozwu zbiorowego.
Dwie proponowane ugody zawarto w ramach pozwu 
zbiorowego dotyczącego papierów wartościowych, 
wniesionego przez inwestorów przeciwko spółce Petróleo 
Brasileiro S.A. („Petrobras”) i niektórym jej jednostkom 
stowarzyszonym, subemitentom, zewnętrznym audytorom 
oraz obecnym i wcześniejszym członkom zarządu 
i członkom organów. Ugody obejmują określone papiery 
wartościowe wyemitowane przez Petrobras. Petrobras, 
pozwani subemitenci oraz PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes („PwC Brazil”) zaprzeczają 
wszelkim rzekomym naruszeniom, zaś Sąd Okręgowy  
nie zadecydował, kto ma rację.

Jeśli w odpowiedzi na uprzednio przesłane 
powiadomienie o toczącym się pozwie zbiorowym 
z dnia 9 maja 2016 r. poprosili Państwo o wyłączenie,  
są Państwo objęci niniejszą Ugodą i muszą Państwo 
ponownie poprosić o wyłączenie, jeśli nie chcą Państwo być 
objęci Ugodą w ramach pozwu.

Czy obejmują mnie proponowane Ugody? 
Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej  
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com, gdzie mogą 
Państwo sprawdzić, czy są Państwo objęci Ugodą. 
Ugoda w ramach pozwu zbiorowego obejmuje wszystkie  
Osoby, które:

(a)  w okresie od 22 stycznia 2010 r. do 28 lipca 2015 r.
włącznie („Okres objęty pozwem”) kupiły lub 
w inny sposób pozyskały papiery wartościowe 
Petrobras, w tym dłużne papiery wartościowe 
wyemitowane przez PifCo lub PGF, na Nowojorskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych lub w ramach 
innych Uwzględnionych transakcji; lub 

(b)  kupiły lub w inny sposób pozyskały dłużne papiery 
wartościowe wyemitowane przez Petrobras, PifCo 
lub PGF w ramach Uwzględnionych transakcji, 
bezpośrednio w, zgodnie z lub udokumentowane 
w ofercie publicznej z dnia 13 maja 2013 r. 
zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych lub 
ofercie publicznej z 10 marca 2014 r. zarejestrowanej 
w Stanach Zjednoczonych, zanim spółka Petrobras 
udostępniła posiadaczom swych papierów 
wartościowych bilans dochodów obejmujący okres 
co najmniej dwunastu miesięcy rozpoczynający się 
po dacie wejścia w życie ofert (11 sierpnia 2014 r. 
w przypadku oferty publicznej z 13 maja 2013 r. 
oraz 15 maja 2015 r. w przypadku oferty publicznej 
z 10 marca 2014 r.). 

Na potrzeby Ugód „Uwzględnione transakcje” 
oznaczają wszelkie transakcje spełniające którekolwiek  
z poniższych kryteriów:

(i)  wszelkie transakcje obejmujące papiery 
wartościowe Petrobras dostępne na Nowojorskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych (New York 
Stock Exchange, „NYSE”);

(ii)  wszelkie transakcje obejmujące papiery 
wartościowe Petrobras rozliczane poprzez system 

zapisów księgowych korporacji Depository Trust 
Company; lub

(iii)  wszelkie transakcje obejmujące papiery 
wartościowe Petrobras, do których zastosowanie 
mają amerykańskie przepisy o papierach 
wartościowych, w tym obowiązujące na mocy 
wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Morrison 
kontra National Australia Bank, 561 U.S.  
247 (2010).

Pełną definicję Ugody w ramach pozwu zbiorowego, a także 
pełną listę papierów wartościowych Petrobras spełniających 
kryteria (i), (ii) i (iii), znaleźć można pod adresem:  
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

Jakie postanowienia zawierają Ugody? Petrobras, 
pozwani subemitenci oraz PwC Brazil zgodziły 
się na Ugody o łącznej wartości 3 miliardów USD  
(3 000 000 000,00 USD). Proponowana ugoda może 
uprawniać do otrzymania środków pieniężnych 
w zależności od tego: które papiery wartościowe zakupiono 
lub pozyskano, ile zakupiono lub pozyskano papierów 
wartościowych spełniających kryteria oraz kiedy zakupiono 
lub pozyskano papiery wartościowe spełniające kryteria.

W jaki sposób mogę otrzymać płatność? Aby otrzymać 
płatność, muszą Państwo przedstawić Dowód roszczenia 
opatrzony datą nie późniejszą niż 9 czerwca 2018 r. 
lub wysłany do tego dnia. Proszę odwiedzić witrynę 
internetową i złożyć Dowód roszczenia internetowo lub 
pobrać dokument i przesłać go pocztą.

Jakie mam inne opcje? Jeśli nie chcą Państwo, by 
obowiązywały Państwa warunki Ugody, muszą Państwo 
wnieść o wyłączenie, składając pisemny Formularz 
wniosku o wyłączenie, tak by otrzymano go nie później niż 
27 kwietnia 2018 r. Jeśli nie wniosą Państwo o wyłączenie, 
zrezygnują Państwo ze wszelkich ewentualnych roszczeń 
wobec Petrobras, pozwanych subemitentów oraz PwC 
Brazil i niektórych innych Zwolnionych stron. Mogą 
Państwo wnieść sprzeciw wobec Ugody, składając sprzeciw 
na piśmie, tak by otrzymano go nie później niż 11 maja 
2018 r. Nie mogą Państwo zarówno wnieść o wyłączenie, jak 
i wnieść sprzeciwu wobec Ugody. W dłuższej Informacji 
dostępnej w podanej poniżej witrynie internetowej 
wyjaśniono, jak uzyskać wyłączenie lub wnieść sprzeciw. 
Sąd poprowadzi Przesłuchanie w sprawie ugody dnia 
4 czerwca 2018 r., by ustalić, czy ostatecznie zatwierdzić 
Ugodę i wniosek o ustalenie honorariów adwokackich 
w wysokości do 9,5% całkowitej Kwoty ugody wynoszącej 
285 000 000,00 USD oraz przyznać przedstawicielom 
stron wnoszących pozew odszkodowanie w wysokości do 
400 000 USD. Mogą Państwo stawić się na Przesłuchanie 
w sprawie Ugody osobiście lub skorzystać z zastępstwa 
procesowego zatrudnionego przez siebie adwokata, jednak 
nie jest to konieczne. Aby uzyskać więcej informacji, w tym 
informacji dotyczących rekompensaty, spełniania kryteriów 
oraz rezygnacji z roszczeń, proszę zadzwonić pod poniższy 
numer lub odwiedzić poniższą witrynę internetową.
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